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ػ:ما ىو رأس الماؿ
رأس الماؿ ىو مصطلح إقتصادي يقصد بو األمواؿ و المواد و األدوات 
الالزمة إلنشاء نشاط إقتصادي أو تجاري و يكوف الهدؼ من المشروع 

.الربح أو اإلعالـ أو األعماؿ اإلنسانية 
و يعتبر رأس الماؿ ىو المحرؾ األساسي ألي مشروع أو عمل إستثماري 

و يتكوف من مجموعات أساسية , يهدؼ لزيادة القدرة اإلنتاجية ألي جهة 
غير متجانسة يتفرع من كل منها أشكاؿ فرعية من المستخدمات القادرة 

, و ربما القدرات البشرية النادرة, على اإلنتاج مثل األدوات و المواد الخاـ 
.و المواد المساعدة في اإلنتاج 



ضرورة رأس الماؿ
الشركات لتأسيس قانوني متطلب -
ـ1925 لعاـ السوداني الشركات قانوف -
ـ2015 لعاـ السوداني الشركات قانوف -
السعودية العربية المملكة في التأمين أنظمة -



ػ:التأمين لشركات الماؿ رأس أىمية
للتأسيس أىميتو•
الفنية للعمليات أىميتو•

اإلحتفاظ حد على أثره -            
التأمين اعادة إعادة و التأمين إلعادة الحاجة مقدار على أثره -            
RISK-BASED متوقعة الغير األخطار على أثره -             CAPITAL

التسويق لعمليات أىميتو-
المالية مالءتها و التأمين شركات تصنيف في الماؿ رأس دور-



:وكاالت التصنيف العالمية     
- STANDARD & POOR’S                      
- AM BEST

- MOODY’S

- FITCH

–الوكالة اإلسالمية للتصنيف                                  

ػ:أىمية التصنيف لعمالء الشركة و لمعيدى التأمين -
.يبعث الطمأنينة في نفوس العمالء -
بعض كبار العمالء يطلبوف حد أدنى من التصنيف لشركات التأمين و شركات إعادة -

.التأمين
.التصنيف العالي يمنح الشركة ميزة تفضيلية  -
وسطاء إعادة التأمين العالمين ال يسندوف أخطار لشركات إعادة تأمين غير مستوفية -

لشرط التصنيف



ػ:المختلفة اإلسالمي التأمين صيغ في الماؿ رأس دور
.المضاربة نموذج - 
.الوكالة نموذج - 
.الوكالة - المضاربة نموذج - 
.اإلجارة نموذج - 
.الوقف نموذج - 



ػ:(الربح في المشاركة) المضاربة نموذج (أ)
 التأمين أسواؽ من غيرىا و ماليزيا في التكافل عمليات إدارة في النمط ىذا يستخدـ•

ػ:التالية بالطريقة التأمين عمليات في المضاربة نموذج يستخدـ و. اآلسيوية
.تاماً  إمتالكاً  التأمين شركة المساىموف يمتلك•
 المضاربة عقد في الماؿ رب ىم يعتبروف الذين (المشاركوف) الوثائق حملة يقدـ•

.(األقساط) التأمين أمواؿ
 اإلدارة نفقات جميع يدفعوف و الفائض يستثمروف و التأمين أمواؿ المساىموف يدير•

.األرباح من حصتهم من أو المساىمين أمواؿ من
.(األقساط) المضاربة صندوؽ من تدفع الفنية اإلحتياطيات و المطالبات جميع•
 إقتسامها يتم , الفنية المسئوليات جميع دفع بعد متوفر فائض أي وجود حاؿ في•

. الوثائق حملة و المساىمين بين اإلتفاؽ حسب



 و العجز يتحملوا أف التأمين وثائق حاملي على يجب عجز أي وجود حالة في•
 حالة في فقط مسئولين المساىموف سيكوف و . إضافية أقساط بدفع ملزموف يكونوف
.المحفظة إدارة في اإلىماؿ

. رصيدىم إلى يضاؼ الذي و (الفائض) الربح في التأمين وثائق حاملو يشارؾ •



مصروفات اإلدارة

المطالبات 

االحتياطات 
واعادة التأمين االسالمي الفائض

نتائج + التأمين )

(االستثمار

مضاربة استثمارية ربح استثماري حصة المساهمين في 

الفائض

أرباح مستثمرين

صندوق 

التأمين العام

تكلفة التشغيل 

المباشر
حصة المشاركين 

في الفائض

مساهمات مدفوعة 

من قبل المساهمين

صندوق

التأمين العام

عقد التأمين المتبادل: المشاركون 

عقد المضاربة

Insurance Company (Operator)

نموذج المضاربة لعمليات التأمين االسالمي

ناقص

ناقص

%

%



ػ:(المدفوعة الرسـو نموذج) الوكالة نموذج (ب)
 يمكن و . (السعودية مثل) العربي الخليج أسواؽ بعض في جداً  النموذج ىذا يشيع -

ػ:يلي فيما الوكالة نموذج إطار في إسالمي تأمين شركة تشغيل تلخيص
 حاملي مع الوكالة عقد في يدخلوف و . كمنظمة  الشركة أصحاب ىم المساىموف•

 يتم الماؿ من بعض على المقابل في يحصلوف و التأمين عمليات إلدارة التأمين وثائق
.التأمينية المحفظة و اإلستثمار إلدارة اإلكتتاب سنة بداية في تحديده

 من المستويات جميع على للشركة اإلدارية النفقات جميع بتسديد المساىموف يقـو•
.الوكالة رسـو رسومها

.التأمين وثائق لحاملي اإلستثمار عائد و الفائض من كل  بدفع الشركة تقـو•
.جيدة نتائج تحقيق حاؿ في لألداء رسـو وجود للمساىمين يحق•



صندوق المساهمين

المطالبات 

االحتياطات 
واعادة التأمين االسالمي الفائض

نتائج + التأمين )

(االستثمار

وكالة استثمارية ربح استثماري حافز أداء

مصروفات إدارية

صندوق 

التأمين العام

تكلفة التشغيل 

المباشر

فائض المشاركين

مساهمات مدفوعة 

من قبل المساهمين

صندوق

التأمين العام

عقد التأمين المتبادل: المشاركون 

عقد الوكالة

(المشغل)شركة التأمين 

نموذج الوكالة لعمليات التأمين االسالمي

ناقص

رسم وكالة

ناقص



  ػ:الوكالة - المضاربة نموذج (ج)
 مع العقود من نوعين تجري أف الشركة على يكوف النموذج ىذا إطار في     

ػ: التأمين وثائق حاملي
 , إكتتاب) التأمينية المحفظة إلدارة رسـو دفع أساس على :الوكالة عقد•

 لشركة يحق العقد ىذا ظل في و .(الخ , تأمين إعادة ترتيبات , مطالبات
 يتم و . المحفظة نتائج عن النظر بغض رسـو على الحصوؿ التأمين
  (اإلشتراكات أو أقساط) التأمين صندوؽ من الرسـو ىذه إقتطاع

 وثائق حاملي أمواؿ إلستثمار الربح إقتساـ أساس على :المضاربة عقد•
 في حصة على تحصل أف التأمين لشركة يحق العقد ىذا ظل في و التأمين
. اإلستثمار دخل من خارج ,(المضاربة قواعد على بناء) الربح

.العربي الخليج في النموذج ىذا إستخداـ نحو حديث توجو ىناؾ



 ػ:(للربح ىادؼ غير) البسيط التعاوني الخالص التبادلي النموذج (د)
 الشركات مثل للربح ىادؼ غير البسيط التعاوني الخالص التبادلي النموذج

 طريقة تطبيق يتم حيث. الشركات من القليل و الحكومة تمتلكها التي
 طيب عن يعطوف الذين المشاركين من تبرع %100 عن عبارة مساىمة

 شركة تكوف الحالة ىذه في و . حظاً  أقل ىم مجتمعهم في ألعضاء خاطر
 جود دوف متبادؿ نحو على أنفسهم التأمين وثائق لحاملي مملوكة التأمين

 إلدارة موظفين و مديرين بتعيين التأمين وثائق حاملو سيقـو و . مساىمين
.أجور مقابل في عنهم نيابة المحفظة

 الحلف تعريف وفقاً  يساوي تعاوني تبادلي نموذج أبسط أنقى ىو ىذا و
  المشاركين قبل من مدارة و مملوكة تكوف التعاونية الشركة بأف الدولي التعاوني

 المشاركوف فيها يمتلك التي األخرى اإلسالمي التأمين نماذج يقابل ما ىو و
.التأمين شركة المساىموف يمتلك بينما التأمينية المحفظة



(مشاركة في الربح)عقد مضاربة 
(تبرع)صندوق تأمين تعاوني 

بين اصحاب الوثائق 

الوكالة -عقود مضاربة 

(عقد برسوم)عقد وكالة 

اساس عملية التبرع

عقود بين اصحاب الوثائق: انماط التشغيل 

(المشغل)والمساهمين 

انماط التأمين االسالمي التي يتم تطبيقها 



ػ:الفصل بين الحسابات في شركات التأمين اإلسالمي 
(أصحاب رأس الماؿ)حساب حملة األسهم  -
(المشتركين)حساب حملة الوثائق  -
رأى العاَلمة الشيخ البروفسور الصديق الضرير في وظيفة رأس الماؿ و  

ػ:صيغ التأمين اإلسالمي 
ػ :يختلف التأمين اإلسالمي عن التأمين التجاري في

. وليس عقد معاوضة, أنو عقد تبرع أ-
.و ليس أصالة عن نفسو, أف المؤمن يتصرؼ نيابة عن المؤمن لهم ب-
وال يدفع من رأس ماؿ , أف التعويض كلو يدفع من أمواؿ المؤمن لهم المتبرع بها  ج-

.الشركة شىئ منو 



و حكم , تعدد صيغ المعاملة في ممارسة التأمين التكافلي في شركات العالم اإلسالمي 
:الشرع في كل صيغة من الصيغ التالية

و إستنفاذ وظيفتو من , صيغة بذؿ رأس الماؿ للتأسيس : الصيغة األولى•
و ليشارؾ في األرباح دوف الفائض إف لم يتم إسترجاعو إلى حملة , بعد

.األسهم
اوؿ –ىذه الصيغة ىي الصيغة التي قامت عليها شركة التأمين االسالمية في السوداف •

.فاف راس الماؿ لهذه الشركة–شركة تأمين في العالم 
صيغة مشاركة رأس الماؿ في الفائض و األرباح عند إعتماد : الصيغة الثانية•

.المضاربة كأساس للممارسة
و أعتقد أف المضاربة وحدىا ال يمكن أف تكوف أساساً لممارسة التأمين لسبب بسيط  •

ىو أف المباغ الذي يدفعو رب الماؿ في المضاربة يظل ملكاً لو يستثمره المضارب ثم 
أما المبلغ الذي يدفعو المؤمن لو , يرده إليو زائداً نصيبو من الربح أو ناقصاً الخسارة

.وال يعود إليو اال ما يستحقو من الفائض, في التأمين فأنو يخرج عن ملكو 

  



ػ صيغة الحصة المقطوعة من اإلشتراكات لتدفع ألصحاب :الصيغة الثالثة•
.رأس الماؿ على نمط إعتماد اإلجارة كمعاملة للممارسة

ىذه الصيغة إذا كاف المقصود منها إعطاء أصحاب رأس الماؿ ػ المساىمين ػ مبلغا  •
محددا من االشتراكات نظير إدارتهم فعاًل للشركة فهذه إجارة مشروعة ، وىي ما 

.عليو العمل عندنا في السوداف 
وأما إذا كاف المقصود منها إعطاء أصحاب رأس الماؿ مبلغاً محدداً من االشتراكات •

نظير رءوس أموالهم ، فاف ىذه تكوف إجارة غير صحيحة في نظري ؛ ألنها يكوف 
فيها شبو التجارة في التأمين ، والتأمين ليس محاًل للتجارة ، وفيها شبهة الربا ، ألنها 

.إجارة للماؿ ، واالجرة علي الماؿ ىي الربا
إف الصيغة التي ال شبهة فيها ىي الصيغة التي تعمل بها شركات التأمين في السوداف  •

منذ إنشاء شركة التأمين اإلسالمية ، وىي إعطاء األجر المقطوع لمن يؤدي عماًل من 
المساىمين للشركة ، أما من ال يؤدي عماًل منهم فيستثمر لو رأس مالو بأفضل الطرؽ 

المشروعة ، والواقع أف األسهم في شركات التأمين أرباحها أفضل من األسهم في 
.البنوؾ 



صحيح إف الشركات التي كانت تزاوؿ التأمين التجاري وتحولت إلي شركات تأمين •
تعاوني نقصت أرباح أسهمها بمقدار الكسب غير المشروع من الفائض الذي كانت 
تنالو ، وىذا ما ال سبيل إلي الرجوع إليو ،  وسيناؿ من فقده في الدنيا  أضعافو في 

.اآلخرة ، إذا امتثل ألمر الشرع مخلصاً إف شاء اهلل 
ىذه ىي صيغتنا في التأمين التعاوني ندعو إلي العمل بها ، ال ننأ نعتقد أنها خير •

. الصيغ ، ومن جاءنا بخير منها قبلناه 



:التطورات في حقوؽ رأس الماؿ في التجربة السودانية
مشاركة اصحاب رأس الماؿ في ارباح استثمار اشتراكات التأمين عن طريق المضاربة -

تعريف الصيغة الجديدة 
 الوثائق حملة امواؿ استثمار التعاوني التأمين لشركات الجديدة الصيغة تتيح

 الماؿ رأس اصحاب يكوف لذلك ووفقا ، المضاربة طريق عن المتوفرة واالحتياطات
 من نصيب ينالهم اف على الوثائق حملة امواؿ استثمار امكانية لهم وتتاح مضاربين

 للمستثمرين جاذبة التعاوني التأمين شركات تكوف اف في امال االستثمارات ىذه عوائد
 شركات وانشاء اموالهم رؤوس زيادة في االسهم حملة الجديدة الصيغة تحفز واف

-:التالي النحو على االرباح توزيع الجديدة الصيغة على ويترتب جديدة
.لحملة الوثائق باعتبارىم ارباب الماؿ ./.   50 -
.لحملة االسهم باعتبارىم مضاربين ./.   50 -

.على اف تقـو بهذا العمل إدارة منفصلة لالستثمار على اف تكوف تابعة للمساىمين 
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نص الفتوي الصادرة عن ىيئة الرقابة الشرعية بشركة شيكاف للتأمين 
:بشأف صيغة المضاربة

ال مانع شرعا من اف يتولى المساىموف بعض امواؿ شركة التأمين اإلسالمية كمضارب ) 
وفي ىذه الحالة ال بد اف ينشئ المساىموف إدارة منفصلة لالستثمار يعينوف مستخدميها 
ويوفروف لهم المعينات الالزمة من مكاتب وعربات واجهزة وخالفها على اف تتولى شركة 

التأمين تحويل ما يتوافر من احتياطيات ورأس ماؿ وما يمكن اف يجنب من اقساط 
وإلدارة االستثمار اف تتقاضى نسبة كبيرة نسبيا  . التأمين المدفوعة لهذه اإلدارة 

كمضارب يحددىا مجلس إدارة الشركة ، على اف يتحمل اصحاب رأس الماؿ ضماف  
كل خسارة تقع بسبب تقصير او تعد من قبل إدارة االستثمار، على اف يكوف مفهوما 

(اف المضاربة في ىذه الحالة تكوف مضاربة مطلقة 
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-:الفوائد المرجوة من تطبيق صيغة المضاربة
.اف تصبح صناعة التأمين التكافلي اكثر جاذبية لرؤوس االمواؿ/ 1
.تشجيع حملة االسهم على زيادة رأسماؿ الشركات/ 2
زيادة حجم رأس الماؿ يساىم في تقوية المراكز المالية للشركات ويزيد من ثقة / 3

.المتعاملين مع ىذه الشركات
ويؤمل اف تكوف ىذه الصيغة الجديدة حاًل للشركات لجذب المستثمرين والعمل 

على تقوية الشركات من حيث مراكزىا المالية وطاقاتها االستيعابية االمر الذي 
سيمكنها مستقبال من زيادة احتفاظها بدرجة كبيرة والتقليل من االعتماد على معيد 

.التأمين التجاري وىذا من اىم االىداؼ التي ينشدىا نظاـ التأمين التعاوني



:تحديات صناعة التأمين االسالمي في جانب رأس الماؿ 
درجة جاذبية صناعة التأمين للمستثمرين   −
.فرص شركات التأمين وإعادة التأمين في الحصوؿ على درجة تصنيف عالية  −
.قدرة شركات إعادة التأمين االسالمية على االحتفاظ بقدر كبير من االخطار −
رأس الماؿ كمعوؽ لقياـ شركات إعادة تأمين اسالمي عمالقة  −



توصيات الورقة-
مواصلة االجتهاد المشترؾ بين فقهاء التأمين وخبراء االقتصاد والتأمين للوصوؿ / 1 

.الى صيغة نقية من الشبهات تعظم العائد الصحاب رأس الماؿ 
اخضاع صيغة الوكالة لمزيد من البحث والدراسة الجل ايجاد تكييف فقهي / 2 

مناسب لها خاصة انها مجازة من مجلس مجمع الفقو االسالمي الدولي المنبثق 
:من منظمة التعاوف االسالمي بالضوابط اآلتية

:العالقة بين الصندوؽ واإلدارة -
:تكوف العالقة بين صندوؽ التأمين والجهة المديرة كما يأتي 

.في حاؿ إدارة اعماؿ التأمين ، فاف العالقة تكوف وفق عقد الوكالة باجر او بغير اجر( أ)  
ففي حاؿ الوكالة . في حاؿ االستثمار ، فاف العالقة تكوف وفق عقدي الوكالة او المضاربة ( ب)  

اما اف تكوف بأجر أو بدوف أجر ، وفي حاؿ المضاربة فاف الجهة المديرة تستحق نسبة من 
الربح حسب االتفاؽ ، اما الخسارة فتكوف على رب الماؿ ، مالم يكن ىناؾ تعد او تقصير او 

.مخالفة للشروط او االنظمة



األجر على اإلدارة 
:االجر على االدارة يكوف على حالين 

في حاؿ ادارة اعماؿ التأمين التعاوني وفقا الحكاـ عقد الوكالة فانو يجوز اف يكوف المقابل او ( أ)
.االجر الذي تأخذه الجهة المديرة مبلغا مقطوعها او نسبة مئوية معلومة من االشتراكات

في حاؿ ادارة استثمار موجودات صندوؽ المشتركين وفقا لعقد المضاربة تأخذ الجهة ( ب) 
نسبة مئوية من االرباح ، واذا كاف االستثمار وفقا الحكاـ عقد الوكالة ( المضارب)المديرة 

.فيمكن اف يكوف االجر او العوض مبلغا مقطوعا او نسبة من االمواؿ المستثمرة 
:المرجعية في تقدير اجر الجهة المديرة العماؿ التأمين  

تقدير العوض او االجر لمن يدير عملية التأمين يكوف وفقا لمعايير عادلة تضعها جهة مستقلة  
او من خالؿ التفاوض بين ننثلي الصندوؽ . ىيئة الرقابة على التأمين : عن ادارة التامين ، مثل 

.او ايو ىيئة يختارونها للنظر في مصالحهم ، وبين الجهة المديرة
انتقاء مجاالت االستثمار االكثر امانا وعائدا الشتراكات التأمين المستثمرة / 3

.بصيغة المضاربة 
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